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مر�سوم بقانون رقم )39( ل�سنة 2012

بتعديل بع�ض اأحكام المر�سوم بقانون رقم )15( ل�سنة 2002

ب�ساأن مجل�سي ال�سورى والنواب

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة                  ملك مملكة البحرين .

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن مجل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

المر�شوم  من  و)20(  )اأ(،  بند  و)11(  )اأ(،  بند  و)3(   ،)1( المواد  بن�شو�س  ُي�شتبدل 

بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن مجل�شي ال�شورى والنواب، الن�شو�س الآتية :

مادة )1(:

يتاألف مجل�س ال�شورى من اأربعين ع�شوًا يعينون ويعفون باأمر ملكي ، وذلك وفقًا لالإجراءات 

وال�شوابط والطريقة التي تحدد باأمر ملكي . 

مادة )3( بند )اأ(:

على  �شنوات  ع�شر  البحرينية  الجن�شية  اكت�شب  من  على  يم�شى  واأن  بحرينيًا،  يكون  اأن   - اأ  

الأع�شاء  الــدول  اإحــدى  جن�شية  يحمل  من  با�شتثناء  اأخــرى،  لجن�شية  حامل  وغير  الأقــل، 

اأ�شلية،  ب�شفة  البحرينية  جن�شيته  تكون  اأن  ب�شرط  العربية  الخليج  لدول  التعاون  بمجل�س 

ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية وال�شيا�شية.

مادة )11( بند )اأ(:

على  �شنوات  ع�شر  البحرينية  الجن�شية  اكت�شب  من  على  يم�شى  واأن  بحرينيًا،  يكون  اأن   - اأ  

الأع�شاء  الــدول  اإحــدى  جن�شية  يحمل  من  با�شتثناء  اأخــرى،  لجن�شية  حامل  وغير  الأقــل، 

اأ�شلية،  ب�شفة  البحرينية  جن�شيته  تكون  اأن  ب�شرط  العربية  الخليج  لدول  التعاون  بمجل�س 

ومتمتعًا بكافة حقوقه المدنية وال�شيا�شية.

مادة )20(:

اأعطيت في  ينتخب ع�شو مجل�س النواب بالأغلبية المطلقة لعدد الأ�شوات ال�شحيحة التي 

بين  النتخاب  اأعيد  الدائرة  المر�شحين في  لأحد من  الأغلبية  تتحقق هذه  لم  فاإن  النتخاب. 
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الثنين الحا�شلين على اأكبر عدد من الأ�شوات، فاإن ت�شاوى مع ثانيهما غيره في عدد الأ�شوات 

اأكبر  على  ح�شل  من  فائزًا  يعتبر  الحالة  هذه  وفي  الثانية،  المرة  انتخاب  في  معهما  ا�شترك 

اأكثر من واحد تجرى القرعة فيما بينهم بمعرفة رئي�س لجنة  عدد من الأ�شوات، فاإن ت�شاوى 

الإ�شراف على �شالمة النتخاب. 

الفرز عدد ما ح�شل عليه كل  الفرعية في مح�شر  اللجنة  رئي�س  يثبت  الأحوال  وفي جميع 

مر�شح من اأ�شوات في دائرته، ويوقع رئي�س اللجنة واأمين ال�شر هذا المح�شر وتقفل �شناديق 

�شالمة  على  الإ�شراف  لجنة  رئي�س  اإلى  النتخابية  والأوراق  المح�شر  وير�شل  القتراع،  اأوراق 

النتخاب الذي يتولى الإعالن عن ا�شم المر�شح الفائز.

المادة الثانية 

ُي�شاف بند جديد برقم )و( اإلى المادة )11( من المر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 

ب�شاأن مجل�شي ال�شورى والنواب، ن�شه الآتي:

و– األ تكون ع�شويته بمجل�س النواب قد زالت ب�شبب ال�شتقالة وذلك خالل الف�شل الت�شريعي 

الذي قدم فيه ا�شتقالته.

المادة الثالثة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

              ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة  

رئي�ض مجل�ض الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

الموافــق:4 �شــــــــــــوال 1433هـ

بتاريــــخ:22 اأغ�شط�س 2012 م


